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Neste artigo apresentamos os resultados de uma investigação preliminar sobre o conceito de arte
pública. A abordagem é a de cruzarmos a reflexão ontológica de Martin Heideger e a filosofia da
ação política de Hannah Arendt, sobre a égide da História da Arte. Para o estudo do conceito além do
percurso etimológico e linguístico, abordamos textos históricos que fazem referência às origens da
noção de arte pública. Ressaltamos a tese de Siah Armajani, na qual a arte pública contém uma
ideologia, a de aproximar a arte a todos/todas os/as cidadãos/cidadãs, usando meios, linguagens e
formas artísticas que sirvam para seu uso, fruição e instrução. Esta investigação se configura como
basilar para o grupo de estudos e pesquisa Arte Pública da Universidade Federal de Sergipe.
Consideramos que a arte pública apresenta uma continuidade estrutural que permite reconhecer a
origem de um conceito moderno.
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INTRODUÇÃO

Apresentamos aqui uma reflexão como ponto de partida para conseguirmos compreender do que
estamos falando quando tratamos de arte pública e, em consequência, de conseguirmos traçar um
marco que nos permita distinguir e entender o que há de particular e de notável na arte pública, em
relação a arte e a educação.

Na verdade, o tema da origem da arte pública não era muito tratado pela crítica de arte, a não ser a
partir dos últimos anos, a produção teórica sobre a arte pública teve um grande desenvolvimento na
bibliografia de língua inglesa, e também em castelhano, esta bibliografia se concentra em estudos de
caso, desde obras, projetos e ações singulares até programas de revitalização urbana ou participação
comunitária, onde são mais analisadas as linguagens visuais, as estratégias de produção artística ou
as tensões causadas pelas recepções públicas, e menos os problemas e os conceitos da teoria da arte
pública, pelo que nos esforçamos neste trabalho de investigação, nas palavras de Arendt, no Prólogo
de seu livro A Condição Humana (2007), “O que proponho, por tanto, é muito simples: é somente
um refletir sobre o que estamos fazendo.”

Para fazermos a investigação, o ponto de partida – que apresentamos aqui – é o de cruzar a reflexão
ontológica de Martin Heideger e a filosofia da ação política de Hannah Arendt, sobre a égide da
História da Arte e, para isso, nossa proposta é a de separar o estudo do conceito de análise de sua
criação histórica, o que nos convida a iniciar por um interrogar-nos sobre a etimologia, na busca de
apurar sua ontologia.

Público – etimologia e sentidos

Iremos nos deter aqui ao termo público, já que é o que qualifica o vocábulo arte pública. Público é
uma palavra que deriva do latim clássico publicus, que por sua vez, deriva do latim antigo poplicus e
do etrusco populus, cujo significado é povo. É importante então ressaltarmos o processo de formação
de publicus é resultado da aglutinação de poplicus - do povo, com pubicus - da população, do que
resulta a formação de uma nova noção, que possui um significado mais instável e ambíguo, uma vez
que é uma síntese de termos próximos, mas distintos: significado de “coisa da população”, que em
virtude de sua proximidade com a noção de população, nos remete a uma totalidade que integra as
diferenças sociais e culturais, sob um instável e problemática identidade e interação comum;
significado de “coisa do povo”, que em virtude de sua proximidade com a noção de plebeu, nos
remete a uma diferenciação que particulariza os extratos sociais mais amplos; significado de “coisa
destinada a população”, que em virtude de sua proximidade com a noção de publicar/divulgar, nos
remete a uma ação política de tipo legislativa; significado de “coisa oposta ao privado”, que em
virtude do sentido originário de “do que um se priva” ou “do que um prescinde”, nos remete a uma
não inclusão ou não pertencimento ao que é comum.

Depois deste breve percurso sobre a etimologia, podemos observar que há uma dialética na formação
da palavra público, cujos sentidos produzem uma semântica complexa, senão contraditória: Sentido
de identidade. Público é o que é comum aos membros da humanidade em geral, ou de uma nação,
região ou comunidade, o povo indefinido, ou um segmento particular ou congregação do povo, assim
como o público de um autor. Sentido de pertencimento. Público é o que pertence ao povo, se
relaciona com a nação, a região ou a comunidade, assim as obras públicas como uma estrada ou um
parque; Sentido de marco. Público é o que está destinado ao povo, se destina a ser divulgado e
conhecido pela nação, região ou comunidade. Sentido de oposição. Público é o que se opõe ao
privado, e o privado é o que se separa do comum e se exclui da interação social ou política com os
demais membros integrados da nação, região ou comunidade.
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Este sentido polissêmico da noção de público se apresenta na linguística na tríade, substantivo,
adjetivo ou verbo. Como substantivo: uma totalidade, por exemplo: os cidadãos; um interesse
comum, por exemplo: o público leitor; seguidores de uma pessoa, por exemplo: os fãs. Como
adjetivo: o que pertence, afeta ou se relaciona com a comunidade, por exemplo: os bens públicos;
algo mantido e/ou de uso da comunidade, por exemplo: um parque público; algo dirigido para a
comunidade, por exemplo: a opinião pública; algo realizado em benefício do povo, comunidade ou
governo, por exemplo: o serviço público; algo integrado, por exemplo: o ensino público; algo aberto
ao conhecimento da população, por exemplo: um escândalo público. Como verbo, temos a noção de
manifestar algo público, por exemplo: a publicidade; ação de revelar, por exemplo: uma pesquisa
pública; difundir por meio da imprensa ou de qualquer outro procedimento técnico, por exemplo:
uma notícia.

A propósito do conceito de público, a definição de Hannah Arendt (2007) nos traz uma concepção
dialética, em relação ao sentido da noção de público, como explica:

A palavra público indica que há dois fenômenos estreitamente relacionados,
mas não totalmente idênticos. Isto significa, em primeiro lugar, que tudo o
que torna-se público pode ser visto e ouvido por todos, e tem a mais ampla
difusão possível [...]. Em segundo lugar, o termo público significa o próprio
mundo, já que é comum a todos nós e diferente , ao mesmo tempo, o nosso
lugar nele.

Em Arendt, a dialética na noção de público se opõe entre a delimitação abstrata – o ser, e sua
manifestação concreta – o ente. Assimilando as contribuições que vimos, estabelecemos uma
estrutura ontológica – uma duplicidade – muito clara, ao mesmo tempo que se postula uma
genealogia – uma operabilidade – muito simples, que constitui o sentido global do conceito de
público.

Sentido de totalidade – integração – o substantivo.

Público é o que é comum a todos – o ser: o conceito não incorporado.

||

Sentido de atividade – síntese operativa – o verbo.

Publicar é dirigir-se a todos – o modo de ser: incorporar.

||

Sentido de identidade – diferenciação – o adjetivo.

Público é o que é de todos – o ente: o conceito incorporado.

Este quadro nos dá uma visão operativa, estrutural e dinâmica, da constituição do conceito de
público, porque a coisa pública não é um ente fixo e intemporal, posto que em sua origem mesma há
um domínio ontológico característico, sua instauração/atualização deriva de um processo ativo que
promove a inscrição de novos aspectos de sua natureza, que vão atuar sobre um substrato preliminar
de inscrições, transformando-as em novas possibilidades de expansão ou contração do conceito.

Público no domínio da arte
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A partir destas contribuições podemos deduzir preciosos esclarecimentos, que transportados para o
domínio da arte, nos permitem argumentar que a arte pública se define como um campo de grandes
possibilidades, aberto e inclusivo, que reúne um conjunto muito amplo de gêneros, materiais e
linguagens artísticas, mas, ao mesmo tempo, se constitui como um domínio específico e particular,
que resulta de uma atividade agudamente condicionada, que se assenta em umas formas e uns
métodos de trabalho muito peculiares e exigentes, em estreita dependência do contexto histórico, da
estrutura social, da conjuntura política e, não menos, das condições do entorno físico, paisagístico ou
do genius loci.

Em síntese, isso nos permite argumentar os seguintes aspectos: que o conceito de arte pública, se
precisa definindo como ideia uma esfera de intervenção ampla, aberta e inclusiva, que facilita sua
disseminação, aproximando a arte dos cidadãos. Que o conceito de arte pública, se aplica tendo como
meio umas condições estritas, exigentes e exclusivas, de criação/produção/apresentação, que
pressupõem e configuram uma intervenção política do/a artista e provocam uma reação social do
público, de admiração/indiferença/rejeição, destacando-se assim frente as demais formas de arte. Que
o conceito de arte pública, por sua ideologia, busca integrar e adequar-se a muitas diversidades,
assim como destinatários, técnicas e meios expressivos, linguagens visuais e lugares ou formas de
exposição. Que o conceito de arte pública, por sua operabilidade/reprodutibilidade, tem umas
características que o diferenciam do resto da arte, pelas condições dos espaços onde se implanta,
pelos temas que veicula ou privilegia, pelos programas ornamentais ou propagandísticos,
aristocráticos ou democráticos, que condicionam sua estética e sua narrativa.

Para ilustramos a natureza conceitual e dialética da arte pública, poderíamos dizer que, por um lado,
a arte pública, em toda a sua extensão, procura abarcar a totalidade dos/das artistas e a totalidade do
público, mas por outro lado, a arte pública, na realidade, pressupõe processos de trabalho que não são
simpáticos para a totalidade dos/das artistas, ao mesmo tempo que provoca comportamentos públicos
de rejeição de suas obras, e inclusive de dano ou destruição, porque suas obras são representações de
poderes prepotentes ou corruptos, expressam memórias dolorosas ou traumáticas, manifestam
linguagens visuais obsoletas ou herméticas.

Concordamos com a tese de Siah Armajani (AMMAN, 1987), de que a arte pública contém uma
ideologia, a de aproximar a arte a todos/todas os/as cidadãos/cidadãs, usando meios, linguagens e
formas artísticas que sirvam para seu uso e proveito, mas, ironicamente, o público hoje é muito
diferente e contraditório e, por isso, a arte pública se encontra com a dificuldade de formar seu
público, o qual, por sua ideologia e teoricamente, não poderia ser outra que a totalidade do público.

É necessário recordarmos que historicamente, a consagração da arte pública como arte para todos,
encontra enormes dificuldades, inclusive, muitas vezes, para seu reconhecimento, como ocorre
atualmente. Também, as dificuldades são mais fáceis de transpor que os erros, e quando tratamos de
elucidar o significado atual ou histórico da arte pública, identificamos dois erros que é necessário
evitar: A arte pública não é somente a obra de arte localizada no espaço público, pois há obras
públicas localizadas em espaços privados que são consideradas como arte pública, por exemplo:
obras em espaços corporativos. As obras de arte pública não são somente as de propriedade pública.
Há obras de propriedade privada que são arte pública. Por exemplo: programas de arte corporativa.

Estes critérios são redutores, em rigor são válidos, mas acabam criando muito mais problemas do que
resolvendo-os. O mesmo ocorre com o conceito de propriedade, pois o direito de uso se sobrepõe
cada vez mais ao direito de posse, como se pode verificar na internet.

O livro já citado, A condição Humana de Hannah Arendt, proporciona um marco de análise do
sentido da evolução histórica das relações entre público e privado. Neste livro, a autora expõe
conceitos fundamentais para a teoria da arte pública, como é o caso do conceito de âmbito público,
que seria mais tarde convertido por Jürgen Habermas, na expressão esfera pública, em seu livro
Mudança Estrutural da Esfera Pública (1962), cujo programa é estudar a evolução da esfera pública
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na sociedade burguesa do século 19, perde assim a riqueza da evolução histórica do conceito,
fechado em uma visão sociológica.

Contribuições históricas ao conceito

O livro de Arendt vai mais longe, não só na cronologia, mas também na heterodoxia ideológica,
sendo sua hipótese central a defesa do conceito vita activa, em oposição ao conceito vita
contemplativa, defendido por Santo Agostinho. Assim sendo, Arendt afirma que:

A própria expressão que, na filosofia medieval, é a tradução consagrada do
bios politikos de Aristóteles, já ocorre em Agostinho onde, como vida
negotiosa ou actuosa, reflete ainda o seu significado original: uma vida
dedicada aos assuntos públicos e políticos. Aristóteles distinguia três
modos de vida que os homens podiam escolher livremente, isto é, em inteira
independência das necessidades da vida e das relações dela decorrentes. Esta
condição prévia de liberdade eliminava qualquer modo de vida dedicado
basicamente à sobrevivência do indivíduo – não apenas o labor, que era o
modo de vida do escravo, coagido pela necessidade de permanecer vivo e
pela tirania do senhor, mas também a vida de trabalho dos artesãos livres e a
vida aquisitiva do mercador. Em uma palavra, excluía todos aqueles que,
voluntária ou involuntariamente, permanente ou temporariamente, já não
podiam dispor em liberdade dos seus movimentos e ações (ARENDT, 2007,
p.20, ).

Para ela a ação é a consequência do bios politikos. Sua análise do domínio público começa na polis
grega, onde a autora faz as seguintes distinções da organização do Mundo Clássico (Grego e
Romano): A Esfera Privada envolve – organização social (modo de vida natural); a casa (oikia) é a
sede do indivíduo (idion); labor e trabalho; vida familiar (autoridade e costume); necessidade e
propriedade. A Esfera Pública envolve: organização política (modo de vida ativa); a praça (ágora) é a
sede do indivíduo (koinon – o que é comum); ação; vida ativa (práxis e lexis); liberdade e igualdade.

A passagem para o mundo medieval se realiza por transformações que alienam esta configuração
bipolar, fazendo com que se confundam, sob o domínio do social-familiar, como afirma Arendt
(2007, p. 43):

...a esfera secular sob o feudalismo era, de fato, em sua inteireza, aquilo que a
esfera pública havia sido na antigüidade. Sua principal característica foi a
absorção de todas as atividades para a esfera do lar (onde a importância
dessas atividades era apenas privada) e, conseqüentemente, a própria
existência de uma esfera pública.

No Medievo, todos os indivíduos são privados, no sentido de que se privam de sua interatividade
comum e igual, senso necessário que um deles, o senhor, o bispo ou o rei, se encarregue de cuidar
dos interesses comuns, que são das necessidades materiais e espirituais, que exigem a organização da
luta pela sobrevivência, como se fosse um paterfamilias organizando sua casa. Na organização do
Mundo Medieval a autora distingue: que a organização natural se assemelha a organização política; a
Igreja se constitui em uma Família de famílias; O ser humano passa a ser entendido como “animal
social” e não como “ente político”; sua relação com o mundo se estabelece mediante a luta pela
sobrevivência, sob o trabalho; seu comportamento busca a “vita comtemplativa” e rejeita a “vita
activa”, conforme Santo Agostinho.
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O depoimento de Maquiavel nos mostra quanta coragem era necessária para conseguir romper com
esta forma unipolar e totalitária de organização, quando o citado Maquiavel fala da evolução do
condottiere, de “uma posição humilde, até um alto posto” como uma passagem da privacidade ao
principado.

Esta passagem será o que dará a entrada ao mundo moderno burguês: um mundo, também bipolar
como o Clássico, mas invertido, em relação a este, de tal forma que a esfera pública da ação se
processa no plano social, sob a afirmação da propriedade privada como cenário da ação humana,
tendo em vista a sua expansão e acumulação. Hannah Arendt (2007, p. 48) descreve assim a nova
etapa,

O fato histórico decisivo é que a privatividade moderna, em sua função mais
relevante – proteger aquilo que é íntimo – foi descoberta não como oposto da
esfera pública, mas da esfera social, com a qual, portanto, tem laços mais
estreitos e mais autênticos.

Mais adiante ela (2007, p. 49) afirma,

O surpreendente florescimento da poesia e da música, a partir de meados do
século XVIII até quase o último terço do século XIX, acompanhado do
surgimento do romance, a única forma de arte inteiramente social,
coincidindo com um não menos surpreendente declínio de todas as artes mais
públicas, especialmente a arquitetura, constitui suficiente testemunho de uma
estreita relação entre o social e o íntimo.

Estes são trechos que nos permitem traçar um quadro do modelo de organização e de questionamento
do Mundo Moderno/Burguês. Na organização do Mundo Moderno/Burguês Arendt distingue que na
Esfera Privada há: a problemática da consciência política; a consciência e a sede do indivíduo
(idion); Ação; Vida ativa (iniciativa e controle); Liberdade e Igualdade. Em contrapartida na Esfera
Pública há: a problemática da organização social; a sociedade é a sede do comum (koinon); Labor e
Trabalho; vida familiar e social (autoridade e dever); Riqueza e Propriedade.

Seria assim tentador prologarmos o processo de análise de Hannah Arendt, a fim de esquematizar a
organização do Mundo Pós-Moderno, mas não vamos fazê-lo aqui. Também supomos que essa
análise, todavia, não será possível, porque um de seus requisitos brota da compreensão do valor e do
papel da arte na definição do mundo moderno e, com mais razão, da compreensão do valor e do
papel da arte pública como elemento ativo dessa definição, já que estamos convencidos como
Armajani de que a arte pública contém uma ideologia e que a conquista dessa ideologia será um dos
fatores de uma formação não somente estética ou artística, mas que também, sua conquista alcançará
um objetivo mais vasto e profundo: uma mudança geral de forma de vida, que mostra um
paralelismo, embora com diferentes premissas, com a mudança sonhada pelos surrealistas dos anos
1930. Também, essa ideologia não é completamente inédita, uma vez que há ecos, na história do
final do século 19, da defesa de tentativas e de programas artísticos muito próximos a esta ideologia,
e esses programas e tentativas constituem a origem da arte pública moderna, polarizados em torno
aos núcleos principais: um na Europa e outro nos Estados Unidos.

A formação da arte pública moderna

Abordaremos aqui somente o primeiro dos dois núcleos que é o mais relevante para o conceito de
arte pública moderna. Este núcleo de organizou na Bélgica, herdeiro do movimento Artes e Ofícios,
Arts and Crafts, que explodia na segunda metade do século 19, na Grã Bretanha, em torno a Jokhn
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Ruskin e William Morris, pois, como De Beer (1874) demonstrou, não somente o discurso do
movimento britânico coincide com o que se desenvolvia na Bélgica, mas que o livro News from
Nowhere de Morris é contemporâneo ao surgimento do já mencionado movimento na Bélgica, em
1874, movimento que, a partir da década seguinte, será difundido por Henry van de Velde, na
Bélgica e na Alemanha, definindo uma estética de caráter ornamental e utilitária, sob o primado das
Artes Aplicadas.

O segundo núcleo surgiu nos Estados Unidos, depois da Exposição Universal de Chicago, em 1893,
influenciado pelo renascimento do neoclássico assim como pelo ecletismo arquitetônico da Escola de
Belas Artes de Paris, e que tinha como mentores o arquiteto Daniel Burnham e o escultor Augustus
Saint-Gaudens, definindo uma orientação sobretudo monumental, sob a designação de City Beautiful
Movement.

O pintor e arquiteto belga Henry van de Velde, em 1894, irá publicar um artigo em uma revista La
Société Nouvelle, com o título Depuração da Arte, onde anunciava o fim da “pintura de cavalete”,
pois esta havia se tornado decadente e de mal gosto, por estar a serviço da corrompida e
desmoralizada sociedade burguesa. Ele não estava sozinho em sua ideologia a favor de uma nova
arte ornamental e aplicada, inclusive se dedicou a projetar e construir obras públicas. Além dele,
anteriormente e com consequências práticas notáveis, temos que fazer referência a Charles Buls
(1837-1876) o notável prefeito de Bruxelas que foi um dos pioneiros do urbanismo moderno e um
ativo promotor da arte urbana, com especial ênfase na restauração da grande praça de Bruxelas, onde
há um memorial da sua obra. Sob sua inspiração, em 1893, seria formada em Bruxelas, uma
sociedade de artes decorativas, com a designação L&39;&OElig;uvre de l&39;art appliqué à la rue
et aux objets d&39;utilité publique, A obra de arte aplicada à rua e objetos de utilidade pública,
tendo como promotor inicial o pintor Eugène Broerman, que ganhou depois a colaboração dos
arquitetos Victor Horta e Edmond de Vigne, do pintor Alfred Cuysenaar, do escultor Jef Lambeaux,
etc. A partir de abril de 1894, essa sociedade seria presidida por Charles Buls.

O ensaio intitulado l’Art Régénérateur escrito por Eugène Broerman, descreve o compromisso com a
arte nova baseado na recuperação estética e social e no desejo de reformar a arte do final do século
19, lhe dando o nome de Arte Pública. Neste ensaio é a primeira vez que se utiliza o termo arte
pública formalmente. Porém a ideia não é nova e já estava nos objetivos da Sociedade de Arte
Decorativa de Bruxelas.

A sociedade de Artes Aplicadas foi importante, não pela sua prática, uma vez que centrou a sua ação
mais na esfera da propaganda do seu ideário que na promoção de programas de intervenção, ainda
que, na sua origem, tivesse organizado alguns concursos para desenho de produtos e objetos da
época que foram muito criticados pela sua pouca qualidade estética. Por isso, o seu mérito foi
conseguir desencadear um movimento internacional a favor da arte pública, que teve a sua primeira
apresentação pública na Exposição Universal de Bruxelas, em 1898, onde ocupou um espaço de
exposição das suas iniciativas, e culminou na organização de quatro congressos internacionais, entre
os anos de 1898 e 1910, que se realizaram em Bruxelas, em 1898, em Paris, em 1900, em Liège, em
1905, e de novo em Bruxelas, em 1910, tendo reunido um grande número de representações oficiais
de todo o mundo. O movimento foi, por um lado, muito avançado no que se relaciona com a
amplitude da noção de arte pública que defendia, por outro lado, muito conservador pelos seus
referenciais estéticos.

Considerações

Relativamente à situação atual da arte pública, consideramos que a presente condição é inversa,
comparativamente à original. Hoje, a noção de arte pública é claramente mais limitada. Ainda que se
manifestem muitas formas e linguagens distintas na arte pública contemporânea, toda essa
diversidade se concentra quase exclusivamente no território das artes visuais, o que não sucedia com
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o movimento belga de arte pública, embora em termos estéticos, haja um maior experimentalismo e
diversidade nos temas, nas linguagens visuais e nas tendências estéticas da produção atual, que
aparece menos condicionada.

Excetuando estas discrepâncias, a arte pública bruxelense de finais do século 19 e início do século
20, apresenta uma continuidade estrutural que nos permite reconhecer a origem de um conceito
moderno de arte pública, e entendemos que essa continuidade se descobre no Manifesto da Escultura
Pública de Siah Armajani, que abriga um ideário muito similar. Consideramos que o significado da
arte pública contemporânea se esclarece com maior veemência, a partir da compreensão do
movimento belga a favor da arte pública.

Apesar de o movimento a favor da arte pública na Bélgica, ter fracassado, e notoriamente não resistir
ao embate da modernidade, que pela mesma época começava a apresentar resultados que Broerman
não foi capaz nem de prever, nem de assimilar, nos parece necessário considerar as seguintes noções:
que a arte pública se restringe atualmente à esfera das artes visuais; que a arte pública emergiu da
modernidade sob o primado das artes aplicadas; o desenvolvimento de arte pública contemporânea
resulta do movimento do final do século 19.
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